
  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

BOLSA FAMÍLIA INFORMA 
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – Senarc                                      19 de maio de 2014 

 
 

 

COMUNICADO 

  

Sibec já apresenta os novos valores do Bolsa Família 
 

Sistema está ajustado, mas, conforme a legislação, os novos valores de  
benefícios somente serão pagos a partir de junho 

  

A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), informa que o Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec) passou a disponibilizar, 

no módulo de consulta, os novos valores de benefícios do Programa Bolsa Família (PBF), que serão 
pagos a partir da Folha de junho de 2014. O reajuste dos benefícios está previsto no Decreto nº 8.232, 

de 30 de abril de 2014.  

De acordo com o Calendário Operacional do PBF, as informações dos benefícios apresentadas e 

administradas no Sibec, entre 5 e 31 de maio de 2014, já fazem referência à próxima Folha de junho.  

Desse modo, para que a gestão municipal tenha acesso aos valores efetivamente pagos no mês de maio, 
é preciso acessar o módulo Relatório, seguindo o caminho sequencial 

Relatório>Analítico>AcompanhamentoFinanceiro>FolhadePagamento, onde será possível extrair a 
Folha de Pagamentos do município. O Calendário Operacional também está disponível no Módulo 

Infraestrutura e esclarece os prazos-limites para a manutenção e os reflexos de alterações cadastrais. 

Em relação às ações voltadas para o aperfeiçoamento do Sistema e para a correção de erros, noticiadas 

no último dia 13 de maio, foi iniciada sua primeira etapa, que consiste na qualificação das informações 

do Cadastro Único no Sibec. As operações do Sistema estão sendo monitoradas, mas, ainda assim, é 
possível que ocorram indisponibilidades temporárias de toda a ferramenta. 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de 

Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h). Há plantão nos fins de 
semana durante o calendário de pagamento do Programa Bolsa Família.  

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8232.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8232.htm
http://www.mds.gov.br/falemds/

